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1.Giri ş 

Kamu harcamaları çoğu zaman iktisat politikası hedeflerinden gelir ve 
istihdam düzeylerinde artış sağlamak için başvurulan araçlardan biri olmuştur. 
Artan kamu harcamaları ile özel yatırım harcamaları ve faiz oranı gibi iktisadi 
değişkenler arasındaki etkileşim, söz konusu iktisat politikası hedeflerini 
gerçekleştirme sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Şöyle ki, kaynağı olmayan yüksek seviyeli kamu harcamaları genellikle 
yüksek faiz oranlarına yol açacaktır. Faiz oranlarındaki yükselme ise özel yatırım 
harcamalarını engeller niteliktedir. Milli Geliri (C+I+G) oluşturan unsurlardan kamu 
harcamalarındaki (G) artış, faiz oranı aracılığıyla özel yatırım harcamalarını(I) 
düşürecek, sonuç olarak Milli Gelir seviyesi değişmeyecektir. Đktisat literatüründe 
dışlama olarak tanımlanan bu olgunun Türkiye ekonomisi için önemi oldukça 
fazladır. Ülkemizde kamu harcamalarının sebep olduğu bütçe açığı ve bunların 
finansmanı her geçen gün daha fazla borçlanmayı gerektirmektedir. Özelleştirme 
yoluyla kamu sektörü yükünün hafifletilmesine çalışılıyorsa da, kamu sektörünün 
ülke ekonomisindeki payının oldukça fazla oluşu nedeniyle bu süreç oldukça 
yavaş ilerlemektedir. 

Bu çalışmayla, kamu yatırım harcamalarının,özel yatırım harcamaları 
üzerindeki (dışlama veya çekme) etkisi analiz edilmektedir. Çalışmanın kuramsal 
çerçevesi Yatırımın Marjinal Etkinliği Teorisi'ne dayandırılmıştır. Teori, özel yatırım 
ile faiz oranı arasında ters yönlü ilişkinin olduğu varsayımına dayanır. Kamu 
yatırım harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarına etkisinin tespitinde 
ekonometrik yöntemler kullanılmıştır.  Kamu sektörü yatırım harcamaları, özel 
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sektör yatırım harcamaları ve faiz oranı ile ilgili veriler durağan olmayan zaman 
serilerinin özelliklerini gösterdiklerinden, kullanılacak modelin spesifikasyonu, Hata 
Düzeltme Modellerine dayandırılmıştır, 1990-2000 dönemini kapsayan analizde 
üçer aylık veriler kullanılmıştır. 

Bununla birlikte kamu yatırım harcamaları, özel sektör yatırım 
harcamaları ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi açıklayan teorilere kısaca değinilmiştir. 
Değişkenler arasında ilişkiyi ölçmek için kullanılacak Hata Düzeltme Modeli'nin 
özellikleri üzerinde durulduktan sonra, nedensellik testi, durağanlık testi, 
koentegrasyon analizi ve hata düzeltme modelinin sonuçları ve yorumlarına yer 
verilmiştir. 

2. Kamu Harcamalarının Özel Yatırım Harcamalarını D ışlama Etkisi:   
Teorik Çerçeve  

Kamu harcamalarının, özel sektör harcamaları üzerindeki etkisi, ekonomik 
literatürde özellikle makro iktisatçılar için dikkat çekici konulardan biri olmuştur. 
Kamu harcamalarının finansman şekli ve ekonomik sonuçları ile ilgili farklı 
görüşlerin yanı sıra, iki harcama şekli arasındaki ikame edilebilirlik ve 
tamamlayıcılık özellikleri konunun ilgi çeken yönlerindendir. Çalışmanın amacına 
uygun olarak konunun teorik çerçevesi bu sınırlar dahilinde ele alınacaktır. 

2.1. Kamu Harcamalarının Đkame Edici ve Tamamlayıcı Olma Özelli ği 

Kamu harcamalarının özel sektör harcamaları üzerindeki etkisinin tespit 
edilebilmesi için farklı harcama tiplerinin sınıflandırılması gerekmektedir. Kamu 
kesiminin eğitim, alt-yapı, araştırma-geliştirme gibi alanlarda yaptığı harcamalar 
özel sektörün verimliliği arttırabilir. Kamu harcamasının özel sektörün marjinal 
verimliliğini arttırıcı yöndeki etkisi özel sektör yatırım harcamalarını tamamlayıcı 
nitelikte olup, özel sektörü çekme (Crowding-in) etkisine sahiptir. Kamu 
harcamaları gıda, konut, sağlık hizmetleri gibi sektörlerde gerçekleşiyorsa, söz 
konusu alanlarda özel sektörü ikame edici özelliğinden dolayı dışlama (Crovvding-
out) etkisi ile özel sektör yatırımlarının daralmasına sebep olacaktır1. 

Kamu harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarının yerine geçmesi 
diğer bir ifadeyle kamu ekonomisinin piyasa ekonomisinin aleyhine genişlemesi 
kaynak tipi dışlamadır2. Devletin belirli bir yatırım projesini gerçekleştirme ve 
üretim aşamasında özel sektöre göre daha az etkin olduğu görüşüne göre, özel 

1 MONADJEMI, M. S. - HUH, H. , "Private and Government Investment: A Study of Three   OECD 
Countries",   International Eeorsomic Journal, Vol.12, Number 2, Summer-1998, s.94 ,95. 

2 GÖRGÜN, S. ,  Maliye Politikası  Ders Notları, Đ.Ü. Siyasal  Bilgiler Fakültesi  Ders Notları, 
Yayın No:3, Đstanbul, 1994, s.101. 

 



Kamu- Đş; Cilt: 6 Sayı: 2/200 Đ 

sektörün reel ekonomiden dışlanması özel sektörü olumsuz yönde etkilerken, 
potansiyel üretim kapasitesini ve gelir artış hızını da düşürecektir3. Böylece 
dışlama etkisi, hükümetlerin ekonomik faaliyetleri yönlendirmek için uyguladıkları 
maliye politikasının da başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Gelir ve istihdam 
artışı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kamu harcamalarındaki artış, piyasa 
ekonomisinin daralması sonucu etkinliğini kısmen kaybedecek ve iktisadi 
hedeften uzaklaşılmasına sebep olacaktır. 

Kamu harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarını çekme veya 
dışlama etkisinin gücü devletin ekonomi içindeki yerinin büyüklüğüne bağlıdır. 
Ekonomide kamu kesiminin payı arttıkça hükümetler alt yapıdan ziyade daha fazla 
kamu hizmeti yapacağından özel ve kamu yatırımları arasındaki ilişki tamamlayıcı 
olmaktan çok ikame edici olacaktır4. 

2.2. Kamu Harcamalarının Finansmanı  

Özel sektör yatırımlarını tamamlayıcı ya da ikame edici özelliklerine bağlı 
olmaksızın kamu harcamaları, beraberinde harcamaların ne şekilde finanse 
edileceği sorununu da getirecektir. Kamu harcamalarının finansmanı için 
uygulanacak maliye (vergi artışı, borçlanma vb.) ve para politikası (para arzını 
arttırmak vb.) ile bunların ekonomik sonuçlarının farklılığı konusunda çeşitli 
görüşler (Klasikler, Keynesgiller, Neo Klasikler, Monetaristler vb.) vardır. 

Kamu harcamalarının finansmanında çeşitli mekanizmalarla faiz haddinin 
yükselmesi, özel sektör yatırımlarının daralarak reel ekonomiden dışlanmasına 
sebep olmaktadır. Dışlama etkisinin büyüklüğü ise , IS-LM modeli çerçevesinde IS-
LM eğrilerinin faiz esnekliğine bağlıdır. 

Klasik iktisatçılara göre yatırımların faiz esnekliği yüksek, para talebinin 
faiz esnekliği ise sıfırdır. Bu durum, IS-LM analizi çerçevesinde LM eğrisinin dik 
olduğunu gösterir. Şekil l'de görüldüğü üzere, LM eğrisinde değişme olmaksızın 
kamu harcamalarındaki artış IS eğrisinin sağa kaymasına, faiz oranlarının 
yükselmesine (r0., r{) sebebiyet verecektir. Özel sektör için maliyet unsuru olan 
faiz oranının yükselmesi ile, öze! sektör yatırımlarının daralması iktisat 
literatüründe "mali dışlama" olarak tanımlanmaktadır5. Artan kamu harcamaları 
tahvil satışı ile finanse edilirse, faiz oranı yükselecektir. Faiz oranı yükseldiği halde 
likiditeden vazgeçilmezse atıl para depolarında (spekülasyon saikı ile elde tutulan 
fonlar) çözülme olmayacaktır. Mevcut para hacminin daha yüksek gelir düzeyinin 

3 YAY, G. G. - YAY, T. , "Keynesgil   Monetarist Tartışmasında Maliye Politikasının Rolü:   Crovvding 
Out Etkisi", Katılım, Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Đstanbul, 1991, s.117. 

4 MONADJEMI, M. S. - HUH, H. , a.g.m., S.94. 

5    YAYG.G. -YAY T. , a.g.m., S. 117. 
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gerektirdiği işlem hacmini karşılayacak düzeyde olmaması sebebiyle, özel 
yatırımlarda kamu harcamalarına eşit miktarda bir azalma meydana gelecektir. 
Faiz oranlarındaki yükselme ise nakit talebindeki artışın bir sonucudur6. 
 
  
 

 
 

Bununla beraber artan kamu harcamalarının milli gelir üzerinde de etkisi 
olmayacak (Şekil 1), sadece milli gelirin kamu ve özel sektör arasındaki dağılımı 
değişecektir. 

Kamu harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışlama etkisi Monetarıst ve 
Keynesyen ekolde de önemli yer tutmuştur. 

Monetarist iktisatçılar yatırımların faiz esnekliğinin yüksek, para talebinin 
faiz esnekliğinin düşük olduğu varsayımına dayanarak kamu harcamaları artışının 
sebep olduğu dışlama etkisinin güçlü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Monetaristlere 
göre para arzı değişmeden vergiler ve özellikle halka tahvil arzı şeklindeki 
borçlanma türü ile finanse edilen kamu harcamaları, toplam harcamalarda bir artış 
yaratmazken özel sektör harcamalarının da daralmasına yol açacaktır. 

6   GÖRGÜN S., a.g.e., s. 197,198. 



Kamu- Đş; Cilt: 6 Sayı: 2/2001  
 
 

 

Ayrıca kamu harcamalarının uzun dönemde gelir seviyesini düşürücü etkisi 
vardır (Şekil 3). Para arzı ve vergi oranları değiştirilmediği taktirde artan kamu 
harcamalarının finansmanı için yeni tahvil arzı gerekecektir. Tahvil arzı artışı ile 
refah seviyesi dolayısıyla para talebi de artacaktır. Para talebindeki artış 
sonucunda LM eğrisi sola kayacak, faiz oranı yükselecek (rx _> r2) gelir düzeyi ise Y2 

7     YAY G.G. - YAY T., a.g.m. s.115. 
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konumuna gerileyecektir. Bu durum Monetarist terminolojide "direkt dışlama" 
etkisi şeklinde tanımlanmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesinin özel sektör 
yatırımlarını caydırıcı bir etkisi olduğundan, özel sektör üretim düzeyini 
düşürecektir. Özel sektörün reel ekonomiden dışlanması, kamu harcamalarındaki 
artış ile Milli Gelirin artması yönündeki beklenen etkiyi ya nötralize edecek ya da 
çok düşük düzeyde gerçekleşmesine neden olacaktır8. 

Tahvil arzı ile borçlanma yoluyla da özel sektörün reel ekonomiden 
dışlanması söz konusu olmaktadır. Hükümetler tarafından arz edilen tahviller 
mevcut fon arzları için , özel sektör tahvilleri ve diğer mali araçlarla rekabet eder. 
Tasarruf sahiplen, tasarruflarını devlet tahvillerini alarak değerlendirirlerse, özel 
sektör tahvilleri için daha az fon kalacak dolayısıyla özel sektörün borçlanma 
olanağı kısıtlanacaktır. Ekonominin toplam tasarruf havuzundan devletin kullandığı 
payın artması özel sektörün mali piyasalardan dışlanması sonucunu doğuracaktır9. 

Keynes ve Keynesci iktisatçılar ise yatırımların faiz esnekliğinin düşük 
olduğu varsayımına dayanarak kamu harcamaları artışının dışlama etkisinin zayıf 
olduğunu savunmuşlardır. Kamu harcamalarındaki artış ekonomide gelir ve fiyat 
arttırır. Bu durum işlem hacminin ve dolayısıyla nakit ihtiyacının artmasına neden 
olur ki, bu da faiz oranının yükselmesi anlamına gelir. Faiz oranının yükselmesinin 
özel sektör yatırımlarına etkisi, Merkez Bankasının izleyeceği para politikasına göre 
değişik sonuçlar verecektir. 

Merkez Bankası artan para talebini karşılamadığı sürece artan faiz 
nedeniyle özel yatırımlar daralacak, gelirde yok denecek kadar az bir artış 
olacaktır. Ancak faiz oranlarının yükselmesinin tasarruf   kıtlığından değil nakit 
kıtlığından olduğunu savunan Keynesgil görüş, Merkez Bankasının artan para 
talebini karşıladığı taktirde milli gelirin artacağına işaret etmişlerdir. Kamu 
harcamaları artışları Merkez Bankası kaynaklarından finanse edildiğinde,  dışlama 
etkisi söz konusu değildir. Çünkü para hacmi kamu harcamaları artışının sebep 
olduğu ilave para talebini karşılayacak düzeyde artacaktır10. 

3. Ekonometrik Metodoloji  

Ekonometrik çalışmalarda kullanılan makro ekonomik büyüklüklere ait 
zaman serilerinin çoğu durağan değildir. Durağan olmayan verilerin kullanıldığı 
geleneksel regresyon modelleri yapay sonuçlara eğilimli olacaklardır. Verilerin 
durağan olduğu varsayımıyla  hesaplanmış t, F,  R2 test sonuçları ise yanıltıcı 

8 ATAMTÜRK B.; "Türkiye'de Kamu Finansman Politikası ve Dışlama (Crowding-Out) Etkisi Üzerine 
Bir Deneme(1991-III;1995-IV)", Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı:l, Nisan 1997, s. 74. 

9 BAUMOL W. J. - BLINDER A.S., Economics Principles and Policy , New York, 1979, s.248,249. 
10 GÖRGÜN S., a.g.e., s. 199. 

YAY G.G. - YAY T., a.g.m ., S.118. 



Kamu- Đş; Cilt: 6 Sayı: 2/2001  

sonuçlar vereceklerdir. Granger ve Newbold (1974) zaman serilerinin kullanıldığı 
regresyon  modellerinde değişkenler arasında gerçek bir ilişkinin olmamasına 
rağmen   yüksek R2 ve anlamlı t istatistiklerinin varlığına işaret etmişler ve bu 
durumu "Sahte Regresyon" olarak tanımlamışlardır11. 

Zaman içinde ortalaması ve varyansı sabit, iki dönem arasındaki 
kovaryansı ise hesaplandığı döneme değil, iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı 
olan bir zaman serisi durağandır. Durağanlığın tespiti için çeşitli yöntemler 
geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları otokorrelasyon fonksiyonu (ACP) içinde 
hesaplanan Box-Pierce (Q) ve Ljung Box (LB) testleridir. Ljung Box testi , Box-
Pierce testine dayanmakta olup, bu testin yeniden düzenlenmiş halidir12. 

 

Gecikme    uzunluğu    olarak    genellikle    örnek    büyüklüğünün    1/3'ü 
kullanılmaktadır.  Fakat gecikme  uzunluğunun    tespitinde henüz genel  kabul 
görmüş bir ölçü yoktur. 

Durağanlığın tespitinde diğer bir yöntem ise son zamanlarda ekonometrik 
çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılan birim kök testidir. Y değişkeni için 
otoregresif süreç (ARĐ) söz konusu ise; yani Y değişkeninin t dönemindeki 
değerini t-1 dönemindeki değeri belirüyorsa, bu ilişkiyi aşağıdaki göstermek 
mümkündür. 

Yt=Yt-1_+ut (4) 

11 GRIFFITHS W.E. - HILL R.C. - JUDGE G.G., Learning and Practicîng Econometrcs, Canada, 
1993, s.696. 

12 GUJARATĐ D. N., Basic Econometrics , Third Edition, McGrav/ - Hill, U.S.A.,1995, s.713-718. 
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ut; ortalaması sıfır, varyansı sabit, otokorrelasyonsuz tesadüfi hata terimidir. 4 
no'lu eşitlik aşağıdaki şekilde yeniden yazıldığında: 
 

 

6 no'lu eşitliğe göre birim kökün varlığını test etmek için kurulacak sıfır hipotezi S 
=0 dır. Sıfır hipotezi kabul edilirse, yani S =0 ise birim kök vardır, seri durağan 
değildir. 

p -1 sıfır hipotezinin sınaması T (tau) istatistiği veya Dickey-Fuller (DF) testi olarak 
bilinmektedir. % istatistiğinin hesabı, t istatistiği hesaplama yöntemi ile aynı olup, 
test sonucunun mutlak değeri kritik değerin mutlak değerinden büyükse Y zaman 
serisi durağandır13. 

Durağan olmayan zaman serilerinin bazı lineer kombinasyonları durağan 
iseler, koentegre edilebilirler. Değişkenlerin kısa dönemde birbirlerinden 
uzaklaşabilecekleri, fakat uzun dönemde onları dengeye zorlayan ekonomik 
güçlerin varlığı ile birleşecekleri fikri koentegrasyon analizinin temelini 
oluşturmaktadır. Kısaca koentegre seriler birbirlerinden çok uzaklaşamayacak, 
uzun dönemde oluşacak bir dengede buluşacaklardır. 

Durağan olmayan değişkenlerin belli bir denge noktasında birleşecekleri 
fikrini test etmek için , Engle ve Granger (1987) bir değişkenin entegrasyon 
mertebesini tanımlamışlardır. Entegrasyon mertebesi durağan olmayan bir serinin 
durağan hale gelebilmesi için kaç defa farkının alınması gerektiğini gösterir. 
Örneğin Xt serisinin durağan hale gelebilmesi için "d" kez farkının alınması 
gerekiyorsa X değişkeni d mertebesinden entegredir ve Xt ~I(d ) şeklinde 
gösterilir. Engle ve Granger    y.t= Xt - 8Yt   lineer kombinasyonunun da genelde 

13   GUJARATI, D. N., a.g.e., s.718,719. 
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I(d) olacağını göstermişlerdir. Eğer 5 sabit ve ut den daha az bir mertebeden 
entegre olduğu bir çıktı veriyorsa Xt ve Yt koentegredir. Genellikle lineer 
kombinasyon için bir değişkenin diğeri üzerindeki En Küçük Kareler Yöntemi ile 
hesaplanmış kalıntıların durağanlık için test edilmesi koşuldur. Xt~I(l) ve Yt~ 1(1) 
ise, X ve Y koentegre olacaklardır. X ve Y den birinin diğeri üzerindeki EKK 
regresyonunda 1(0) ise X ve Y uzun dönemli ilişki içinde olacaklardır14. 

Đlk defa Phillips (1957) daha sonra Sargan (1964) tarafından kullanılan 
hata düzeltme modelleri (Error Correction Models) ile koentegrasyon analizi 
arasında yakın ilişkinin olduğunu Granger (1991) ifade etmiştir. Bir dönemdeki 
dengesizliğin gelecek dönemde düzeltileceği varsayımına dayanan hata düzeltme 
mekanizması ekonomide yaygın şekilde kullanılmıştır. Hata düzeltme 
mekanizmasına göre, örneğin cari dönem fiyatlarındaki değişme önceki 
dönemdeki aşırı talebin derecesine bağlıdır. Đki değişkenli sistem için hata 
düzeltme modeli bir değişkendeki değişikliği, her iki değişkenin geçmiş dönemdeki 
değişikliklerin yanı sıra geçmiş dönem denge hataları ile de dengeli kılacaktır15 

Kamu yatırım harcamalarının özel sektör yatımları üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı çalışmada hata düzeltme modeli kullanılmıştır. 

 

14 BAHMANI O. M. - DOMAC Đ.,"Export Grovrth and Economic Grovvth in Turkey: Evidence from 
Cointegration Analysis", METU Studies in Development, Vol.22, Number 1,1995, s.69. 

15 ENGLE R.F. - GRANGER C. W. J., "Co-integration and Error Correction.: Representation, Estimation 
and Testing", Econometrica, Vol.55, No.2, March 1987, s.254. 
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4. Ampirik Sonuçlar 

Bu bölümde koentegrasyon tekniği ve hata düzeltme modeli kullanılarak, 
Türkiye'deki kamu yatırım harcamaları, özel yatırımlar ve faiz oranlan arasındaki 

16 MONADJEMĐ M. S. - HUH H., a.g.m., S.96-97. 
17 JOHANSEN  S.  ,  Likeiihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive 

Modeis, Oxford University Press, Oxford, 1995, s.95,97. 
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ilişki analiz edilmiştir. 1990-2000 dönemini kapsayan modelde üçer aylık veriler 
kullanılmıştır. Kamu ve özel sektör yatırımlar için 1987 yılı fiyatlarıyla deflete 
edilmiş sabit değerler; faiz oranı olarak da üç aylık mevduat faiz oranları 
kullanılmıştır. Değişkenlere ait verilerin seyri incelenmiş ve özel yatırım 
harcamaları değişkeninin logaritmik değeriyle modelde yer almasının uygun 
olacağına karar verilmiştir. Bütün veriler D.I.E. tarafından yayınlanmış istatistik 
göstergelerden alınmıştır. 

Đlk olarak kamu yatırım harcamaları, özel yatırımlar ve faiz oranı 
arasındaki nedenselliğin tespiti için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. 
Koentegrasyon analizi kapsamında ilgili değişkenlerin koentegre edilmiş 
özelliklerinden gelen bilgiyi içeren hata düzeltme modelleri, Granger nedensellik 
testinin yerini almakla beraber sonuçları karşılaştırmak amacıyla Granger 
nedensellik testine de yer verilmiştir. Granger nedensellik testine göre Yt2 

değişkenine ait geçmiş ve cari dönemdeki bilgi Yti değişkeninin tahminini olumlu 
yönde etkiliyorsa Yt2, Yu'nin nedenidir. VAR(2) modeli aşağıdaki şekilde 
gösterildiğinde; 

 

Granger nedensellik test sonuçlarına göre; kamu yatırım harcamaları özel 
sektör yatırım harcamalarının nedeni olmadığı sıfır hipotezi (F-Probability= 
0.00136<0.05) reddedilmiştir. Kamu yatırım harcamaları özel sektör yatırım 
harcamalarının nedenidir. Bu beklenen yönde gerçekleşmiş teorik yönden de 
desteklenen sonuçtur. LO Y, KY, FO değişkenleri için altı tane Granger nedensellik 
test sonuçlarından ikisinin sonucu teorik olarak beklenen yönde değildir. 
Bunlardan ilki faiz oranları öze! sektör yatırım harcamalarının nedeni olmadığı 

18    GRIFFITHS W.E. - HILL R.C.- JUDGE G.G., a.g.e., S.697. 
 



Kamu- Đş; Cilt: 6 Sayı: 2/2001  

(F-Probability=0.74957>0.05), ikincisi ise kamu yatırım harcamaları faiz 
oranının nedeni olmadığı (F-Probability=0.38997>0.05) sıfır hipotezlerinin kabulü 
ile gerçekleşmiştir. Granger nedensellik testinin gecikme uzunluğunun etkisiyle 
yanıltıcı sonuçlar verebileceği gerekçesi ile farklı gecikme uzunlukları denenmiştir. 
Fakat üç ve daha yukarı gecikme uzunlukları test sonuçlarını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Yine test sonuçlarına göre özel sektör yatırım harcamaları kamu 
yatırımlarının ve faiz oranının nedenidir. Faiz oranı kamu yatırım harcamalarının 
nedeni değildir. 

Daha önce belirtildiği üzere ekonometrik modelin başarısı için modelde 
yer alacak değişkenlerin durağanlık testlerinin yapılması gereklidir. Aksi taktirde 
durağanlık varsayımına dayanan ekonometrik yöntemlerin sonuçları gerçeği 
yansıtmaktan uzak olacaktır. LOY, KY, FO ait serilerinin durağanlığının tespiti için 
Q testi ve birim kök testi uygulanmıştır. 

Q testi uygulamasında gecikme uzunluğu olarak gözlem sayısının 1/3 'ü 
15 alınmıştır. Q test sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 
 

Özel yatırım harcamaları (LOY) ve   faiz oranı(FO) verilerine ilişkin gerek 
ADF gerekse PP test sonuçlarının mutlak değerleri, %1 için kritik değerlerin 
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Tablo 4' de hata düzeltme modelinin sonuçlarına göre kamu yatırım 
harcamalarının ve faiz oranının özel sektör yatırım harcamalarına etkisi beklenen 
yönde ve istatistik açıdan da (1 ve 2 gecikme için ) anlamlıdır. Parametrelerin 
birlikte önemini test etmek için kullanılan F testi sonucu, değişkenlerin birlikte 
özel yatırım harcamalarını açıklamada önemli olduklarını göstermiştir. Bağımlı 
değişkenin özel yatırım harcamaları olduğu hata düzeltme modelinde hata 
düzeltme teriminin dışlanması gerekmektedir. Bu durum LOY' un bağımlı 
değişken olduğu denklemde, koentegrasyon kanıtı olmadığı içindir. 

Özel yatırım harcamalarının bağımlı değişken olduğu hata düzeltme 
modeline göre, kamu yatırım harcamaları ve faiz oranı özel yatırım harcamalarının 
nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de kamu yatırım 
harcamalarının direkt olarak ve faiz oranı aracılığıyla özel yatırımları dışlayıcı 
etkisi olduğu sonucuna varmak mümkündür. Türkiye'nin son on yıllık ekonomik 
perspektifinde de özel kesimin reel sektörden dışlanması gözlenen bir olgudur. 

Enflasyon - yüksek faiz-borçlanma kısır döngüsü 1990'h yıllar boyunca ve 
hala günümüzde Türkiye ekonomisindeki olumsuzlukların temelini oluşturmak-
tadır. Kamu bütçesindeki aşırı zorlanma, yüksek faiz oranlı kamu finansmanını 
gerekli kılmıştır. 

1994 yılı başlarında ülkemizde yaşanan ekonomik kriz karşısında, bir 
uygulama planı çerçevesinde yürürlüğe konulan istikrar önlemleri, kamu 
harcamalarını kısıtlayıcı yönde olmuştur. Kamu finansman gereksiniminin kontrol 
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altına alınmasına yönelik olan bu önlemler doğrultusunda, konsolide bütçe ve 
işletmeci Kamu Đktisadi Teşebbüsleri'nin nakit finansman gereksinimlerini azaltma 
ve kullandıkları mali araçların mali piyasalar üzerindeki baskısını hafifletme 
amaçlanmıştır. Buna karşılık, bütçe açıklarının dış borç imkanları henüz 
yaratılmadığı için iç borçla kapatılması, hem yurt içi faiz oranlarının yüksek 
düzeyde kalmasına, hem de özel sektöre tahsis edilecek fonların kamu sektörüne 
transferine neden olmuştur19. 

Özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısında borç stokundaki hızlı artış, reel 
faizlerin seviyesinde belirleyici rol oynamıştır. 1990-2000 döneminde kamu yatırım 
harcamalarının kısıtlandığı yıllar olmakla birlikte, kamunun ekonomideki payının 
büyüklüğü ve artan faiz oranları ile özel sektör reel ekonomiden dışlanmış ve özel 
sektörün dinamizmi istenilen boyutlara ulaşamamıştır. 

5. Sonuç  

Türkiye'de devletin ekonomiye en önemli müdahalelerinden biri, doğrudan 
işletmecilik yapması olmuştur. Başlangıçta toplumda yeterli sermaye birikiminin 
olmayışı, devleti bizzat işletmecilik yapmaya zorlamıştır. Devletin ekonomide 
isletmeci olarak yer alması Kamu Đktisadi Teşebbüsleri vasıtasıyla olmaktadır. 
Amaç, bu kuruluşlar aracılığıyla istihdam yaratmak, gelir artışı sağlamak, temel 
mal ve hizmetleri üretmek ve bölgelerarası dengesizliği azaltmaktır. 

Ancak bu kuruluşlar düşük verimle çalışma, aşın istihdam ve ülke 
kaynaklarını kötüye kullanma gibi nedenler sonucunda, bir yandan ekonomiye yük 
olmuşlar diğer yandan birçok alanda tekel olmuşlar ve haksız rekabet yaratarak, 
özel sektörün gelişimini engellemişlerdir. Kamu işletmeciliğinin kaynağını ise 
halkın ödediği vergiler oluşturmaktadır. Ancak toplanan vergiler, kamu 
harcamalarının finansmanı için yeterli olmadığı için, bütçe açıklan ile 
karşılaşılmaktadır. Bütçe açıklarının giderilmesi için iç ve dış borçlanma yoluna 
gidilmiştir. Kamu borçlanmasındaki artış bir yandan faiz oranlarını yukarı 
çekerken, diğer yandan özel sektörün borçlanma imkanını sınırlamaktadır. Nitekim 
son yıllarda bankalar, özel sektör yerine devleti finanse etmeyi tercih etmişlerdir. 

Türkiye'deki kamu yatırım harcamaları ve faiz oranları ile özel sektör 
yatırım harcamaları arasında uzun dönemli ilişkinin olduğunu göstermek için 
koentegrasyon analizi ve hata düzeltme modeli sonuçlarına göre, özel sektör 
yatırım harcamaları üzerinde kamu yatırım harcamalarının ve faiz oranının negatif 
etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, kamu yatırım harcamalarının özel 
sektör yatırım harcamalarını dışlayıcı etkisi olduğu hipotezimizi doğrular 
niteliktedir. 

19   DOĞAN S.,I.M.F. Đstikrar   Programları ve Türkiye, Işıklı Yayın-Tanıtım,Đstanbul,1997,s.222-
245,    260. 
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Sonuç olarak; devletin ekonominin hemen hemen her alanında işletmecilik 
yapması, kamu sektörünün oldukça genişlemesine yol açmıştır. Oysa ki devletin 
işletmecilik faaliyetinin asgari düzeye inmesi veya tamamen çekilmesi, özel 
sektörün gelişimine olumlu katkıda bulunacak, kamu maliyesinin de rahatlamasına 
yol açacaktır. Yıllardır çok yüksek reel faizle borçlanabilen devlet, ekonomiyi 
sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek için, içine düştüğü bu kısır döngüden kurtulmak 
zorundadır. 
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